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RESUMO 

A segurança da informação é uma área que está em bastante evidência atualmente, 

visto os acontecimentos relacionados a espionagem e coleta de informações 

confidenciais, sendo essencial em qualquer ambiente tecnológico. Este trabalho tem 

como foco um nicho específico da segurança da informação, a área de auditoria que 

utiliza como métrica um teste de invasão. Tal nicho é necessário para que as 

organizações avaliem o nível de segurança que seus sistemas e serviços possuem, 

bem como os recursos humanos que ali realizam suas funções. Neste trabalho será 

apresentado o desenvolvimento de uma auditoria em segurança da informação através 

da execução de tarefas de um teste de invasão, aplicadas em alguns sistemas e 

aplicações que estão presentes no ambiente Uniriotec bem como nos recursos 

humanos do departamento. A análise dos resultados obtidos do teste de invasão 

juntamente com a análise da segurança do ambiente como um todo, se propõe a 

demonstrar o quão suscetível a ataques cibernéticos a Instituição se encontra e quais 

as recomendações para que os riscos encontrados sejam mitigados.   

 

Palavras-chave: Segurança, Riscos, Teste de Invasão. 



 

 

 

ABSTRACT 

Information security is an area that is currently in evidence, since the events related 

to spying and collecting confidential information, and is essential in any 

technological environment. This work focuses on a specific niche of information 

security, the area of audit that uses as a metric a penetration test. This niche is 

necessary for organizations to assess the security level of their own systems and 

services, as well as human resources to perform their duties there. This report will 

present the development of an information security audit by executing tasks of a 

penetration test, applied in some systems and applications that are present in 

Uniriotec environment as well as human resources department. The analysis of the 

results of the invasion assay along with analysis of the safety of the environment as a 

whole, aims to demonstrate how susceptible to cyber attacks the institution is and 

what recommendations found that risks are mitigated. 

  

Keywords: Security, Risks, Penetration Test.  
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1. Introdução 

O acesso as tecnologias da informação aumenta cada dia que passa segundo os 

autores Giavaroto e Santos (GIAVAROTO; SANTOS, 2013). Esse fato, alinhado 

com as novas tendências tecnológicas, proporciona um mundo de facilidades digitais 

aos seus usuários, onde dados importantes circulam.  

Paralelamente ao desenvolvimento dessas “facilidades” digitais, a área de 

segurança da informação também caminha em constante evolução com o objetivo de 

manter seguros e proteger os dados circulantes nesses contextos. As normas ISO/IEC 

27001 e 27002 foram desenvolvidas justamente para direcionar uma organização em 

relação à área de segurança da informação e têm por objetivo implementar toda uma 

estrutura e controles de segurança da informação numa organização.   

Com a vasta quantidade de informações importantes que circulam através dos 

meios digitais e estão concentradas em ambientes tecnológicos, existem 

aproveitadores que caminham silenciosamente com o objetivo de roubar esses dados 

para utilizá-los em benefício próprio. Esses são intitulados de blackhat 

(GIAVAROTO; SANTOS, 2013). As táticas de invasão, utilizadas por estes 

indivíduos, se tornam cada vez mais robustas e complicadas de serem contidas. Com 
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isso, os sistemas que disponibilizam, manipulam e armazenam informações devem 

estar devidamente protegidos contra as ameaças de segurança.  

O comportamento humano também é outro fator que pode comprometer a 

segurança das informações de um determinado ambiente. Os mecanismos de proteção 

evoluem constantemente, mas em contrapartida, a conscientização das pessoas ao 

utilizar a tecnologia e os riscos envolvidos em seu uso ainda é um ponto que pode 

representar uma grande oportunidade para um indivíduo mal intencionado.  

Uma das maneiras de se constatar o nível atual de segurança em algum ambiente 

tecnológico, é através da realização de auditorias internas, que são altamente 

recomendadas pela norma ISO/IEC 27001. Uma das diversas métricas para a 

realização de auditoria interna em segurança da informação é por meio de um teste 

de invasão, que consiste numa tentativa de intrusão controlada e devidamente 

documentada ao ambiente computacional da organização.  

 O autor Engebretson (ENGEBRETSON, 2011) define que a realização do teste 

possibilita descobertas de falhas de segurança e vulnerabilidades existentes nos 

sistemas de informação e nos recursos humanos do ambiente - que poderiam ser 

exploradas por indivíduos mal intencionados – e estas podem ser solucionadas antes 

que danos possam ser causados provenientes de algum tipo de ataque. 

Diante deste panorama, este trabalho se propõe a testar e avaliar os sistemas e os 

recursos humanos disponíveis no ambiente Uniriotec, através da execução de 

algumas fases que constituem um Teste de Invasão e avaliação da utilização de 

controles pertencentes as normas ISO/IEC 27001 e 27002. Desta maneira, foi 

possível chegar aos resultados de quão protegido está o ambiente e quais as 

recomendações para torná-lo mais seguro. 
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Este trabalho está organizado em quatro etapas que acompanham o 

desenvolvimento do mesmo: a apresentação dos conceitos teóricos que baseiam o 

trabalho, a execução dos testes, a análise dos resultados obtidos e a realização de 

recomendações para a segurança do ambiente.   

O Capítulo 2 apresenta os fundamentos teóricos com base para a realização do 

projeto. Inicialmente, serão detalhadas algumas definições de teste de invasão, como 

os principais tipos e quais serão utilizados neste trabalho. Também serão 

apresentados os principais ataques com exploração de vulnerabilidades nas 

aplicações web, as métricas utilizadas para a classificação das vulnerabilidades 

encontradas durante a realização das tarefas e a definição mais detalhada das normas 

ISO/IEC 27001 e 27002.  

No Capítulo 3, a infraestrutura do teste é apresentada juntamente com as 

ferramentas utilizadas para a realização do projeto. O quarto capítulo expõe os 

resultados obtidos durante a execução das tarefas propostas e as recomendações 

gerais de segurança, com base nos controles estabelecidos pelas ISO/IEC 27001 e 

27002 e nos resultados obtidos das etapas executadas do teste de invasão. No quinto 

capítulo são apresentadas as considerações finais sobre o trabalho, que envolvem os 

principais resultados obtidos e possibilidades para a realização de trabalhos futuros. 
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  2. 

Fundamentos 

Teóricos 

Neste capítulo, são definidos os conceitos específicos de um teste de invasão para 

melhor compreensão deste trabalho. Primeiramente, serão definidos o conceito de 

Teste de Invasão e seus tipos. Posteriormente, serão apresentados os tipos de 

escaneamento de vulnerabilidades, os principais ataques relacionados a aplicações 

web, a métrica utilizada para a avaliação das vulnerabilidades encontradas nos 

sistemas de informação e as normas utilizadas para gerar algumas recomendações de 

segurança. 

 

2.1 O Teste de Invasão 

 

 Nesta seção serão definidos conceitos presentes no contexto de um teste de 

invasão. 

 Um teste de invasão “trata-se de um método para testar e descobrir 

vulnerabilidades em uma rede ou sistemas operacionais [...] insere métodos de 

avaliação de segurança em um sistema de computador ou rede” (GIAVAROTO; 

SANTOS, 2013, p. 19). Existem cinco fases que compõem um teste de invasão, são 

elas: (i) coleta de informações do alvo, (ii) varreduras de sistema, (iii) ganho de acesso 

ao sistema, (iv) manutenção do acesso ao sistema e (v) retirada de evidências.  

 A coleta de informação é a fase onde nada pode ser descartado. Segundo 

Engebretson, as informações coletadas são cruciais para o sucesso na exploração e 

ganho de acesso ao sistema, ou seja, quanto mais informações a respeito do sistema 

a ser auditado, maior a probabilidade de uma execução bem sucedida 
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(ENGEBRETSON, 2011). As varreduras de sistema se caracterizam pela utilização 

de ferramentas que descobrem as vulnerabilidades que possam ser exploradas nos 

sistemas.  

 A fase de ganho de acesso consiste na exploração das vulnerabilidades 

encontradas pela fase anterior, de modo que o ganho de acesso ao sistema é efetivado. 

Após o ganho de acesso ao sistema, é necessário que esse acesso seja mantido com o 

objetivo de ser semelhante a um ataque real, então técnicas são utilizadas para que 

esse acesso não seja detectado pelas ferramentas de segurança. É um ponto 

importante para verificar se essas ferramentas instaladas no ambiente estão 

funcionando corretamente.  

 A última fase consiste na eliminação dos rastros da invasão. Como tais ações 

cometidas são consideradas crimes virtuais, os atacantes utilizam planejamentos 

adequados para eliminar os rastros. O teste de invasão também utilizará os mesmos 

conceitos, embora seja autorizado a executar as ações dos atacantes.    

 

2.1.2 Tipos   

 

 Existem três tipos de testes de invasão, são eles: (i) Whitebox, (ii) Blackbox e 

(iii) Graybox. O primeiro fornece aos auditores o conhecimento completo da 

infraestrutura a ser testada e simula um ataque interno realizado por alguém que 

conhece o ambiente, tem o objetivo de avaliar a segurança da empresa em geral 

(ENGEBRETSON, 2011, p.12). O segundo teste não fornece nenhum tipo de 

informação a respeito da infraestrutura do ambiente, por isso é conhecido como teste 

“às cegas”. Simula um ataque externo ao ambiente. No terceiro tipo, o auditor tem 

conhecimento prévio da infraestrutura, como o conjunto de credenciais da rede. 

Simula o ataque de um colaborador ou um prestador de serviço. 

  Para este projeto, foi escolhida a metodologia Whitebox, para simular o ataque 

de uma pessoa que conheça o ambiente e que, por algum motivo, tem o objetivo de 

prejudicar o funcionamento das atividades do Centro de Ciências e Tecnologia da 
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Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) ou de subtrair dados 

importantes. 

 

2.2 Vulnerabilidades 

  

 Esta seção tem por objetivo: apresentar o conceito de vulnerabilidade; como 

funcionam as ferramentas que realizam a varredura nos sistemas em busca de 

vulnerabilidades; e a métrica para a avaliação das vulnerabilidades encontradas 

durante o teste. Serão definidas as principais vulnerabilidades voltadas às aplicações 

web. A seção não abordará as principais vulnerabilidades de Sistemas Operacionais, 

nem de aplicações específicas visto que estas variam de versão para versão. 

 

2.2.1 Definição 

 

  Segundo Stroparo, vulnerabilidade em computação representa uma brecha 

num sistema computacional. Esta brecha pode ser utilizada pelos atacantes como um 

ponto de exploração para ter acesso ao sistema ou serviço vulnerável (STROPARO, 

2010).  

  

2.2.2  Principais Vulnerabilidades de aplicações Web 

 

2.2.2.1 SQL Injection 

  

  Um ataque baseado na vulnerabilidade SQL Injection consiste na alteração 

proposital e maliciosa de comandos SQL com o objetivo de manipular os comandos 

originais esperados pela aplicação, essas entradas, que são fornecidas pelo usuário, 

são utilizadas para a execução de instruções arbitrárias e não autorizadas. De modo 

geral, “o que a injeção de SQL faz é justamente usar a capacidade da linguagem SQL 

para modificar a consulta existente em um campo” (DIÓGENES, YURI; MAUSER, 
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DANIEL, 2013, p.124). Ao utilizar essa técnica de exploração, um atacante pode ter 

acesso a informações confidenciais, manipular dados e até mesmo executar comandos 

mais rebuscados através da API (Application Programming Interface) do Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).  

 A maioria destes ataques tem origem de redes não conectadas diretamente ao 

SGBD, são originados a partir de redes conectadas aos servidores de aplicação. Com 

isso, este ataque explora falhas que não são de responsabilidade diretamente do 

SGBD, mas sim da validação ineficiente dos parâmetros informados pelo usuário e 

que são utilizados pela aplicação para compor seus comandos SQL. 

   A Figura 1 mostra um clássico exemplo de SQL Injection na autenticação de 

usuário. O problema ocorre devido à autenticação ser validada internamente pela 

aplicação com a seguinte consulta SQL: SELECT * FROM usuarios WHERE login=’ 

campo_login’ AND senha=’campo_senha’.  

 

Figura 1: SQL Injection 

 Normalmente, ao inserir o login e a senha, a aplicação montaria uma consulta 

SQL para verificar no banco de dados se o usuário e a senha são correspondentes. 

Neste caso, os parâmetros passados resultarão na seguinte instrução: SELECT * 

FROM usuários WHERE login=’123’ AND senha=’’ or ‘1’ =’1’. Pode ser observado 

que o comando passado na senha possibilita que, independente do login e senha 

informados, a condição sempre seja verdadeira, permitindo assim, o acesso de um 

usuário não autorizado à aplicação.   

 A mitigação de uma vulnerabilidade de SQL Injection deve acontecer no 

desenvolvimento da aplicação, onde deve ser restringido o tratamento dos parâmetros 

de entrada para consultas SQL no SGBD da aplicação.  

2.2.2.2 Cross-Site-Scripting 
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 Um ataque baseado na vulnerabilidade Cross-Site-Scripting (XSS) também é 

um tipo de inserção de código. Tecnicamente, o parâmetro de entrada do usuário é 

apresentado integramente pelo navegador, como no caso de um código JavaScript, 

que passa a ser interpretado como parte da aplicação web legítima. De um modo geral, 

o atacante injeta códigos em um campo texto de uma página confiável para o usuário, 

para que sejam executados no momento que a página seja acessada. Após a execução 

destes códigos, “podem ser executadas rotinas para envio, remoção ou alteração de 

dados” (DIÓGENES, YURI; MAUSER, DANIEL, 2013, p.99).    

 Geralmente, os atacantes procuram páginas que possuam campos de entrada de 

dados para pesquisas no site ou em campos utilizados para a realização de 

comentários. Dessa forma, eles podem testar se o site está vulnerável ou não ao XSS. 

A Figura 2 demonstra o teste realizado pelo atacante para verificar se a página possui 

esta vulnerabilidade. Neste caso, o indivíduo o consegue ler o cookie da vítima pela 

linguagem JavaScript (exemplo: alert(document.cookie)) e enviar o seu conteúdo 

para o site do atacante visando um posterior sequestro de sessão.  

 

 

Figura 2: Teste do Cross-Site-Scripting 
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A Figura 3 representa a execução deste script inserido pelo atacante, onde 

uma janela aparece demonstrando a Session Id do usuário que executa o código.  

 

 

Figura 3: Constatação do Cross-Site-Scripting 

 

2.2.3 Classificação das Vulnerabilidades 

 

2.2.3.1 Vulnerabilidades Críticas 

 

 Vulnerabilidades as quais permitiram o comprometimento lógico da segurança 

do sistema/ativo avaliado. Na maioria dos casos, a exploração desta vulnerabilidade 

permitirá ao atacante acesso administrativo ao sistema afetado. Neste caso, a 

segurança do sistema ou da rede pode ser totalmente comprometida. 

 

2.2.3.2 Vulnerabilidades Altas  
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 Incluem vulnerabilidades as quais podem permitir o comprometimento lógico 

da segurança do sistema/ativo avaliado, porém não foi possível sua validação devido 

ao risco de ocorrência de indisponibilidade do sistema em uma possível tentativa de 

exploração ou devido à dependência de outras condições para que a exploração se 

materialize.  

 

2.2.3.3 Vulnerabilidades Médias  

 

 Incluem vulnerabilidades que podem permitir o acesso indireto a dados e 

arquivos de configuração do sistema afetado, possibilitar ataques de força bruta para 

acesso indevido, dentre outras. Vulnerabilidades associadas a configurações padrões 

de sistemas que exponham informações sensíveis ou que causem exclusivamente 

negação de serviço também são classificadas como de nível médio. 

 

2.2.3.4 Vulnerabilidades Baixas  

 

 Vulnerabilidades de nível baixo podem permitir que um atacante obtivesse 

estatísticas de sistema, listas de contas de usuários, versões de serviços de rede e 

outras informações que normalmente são utilizadas para a construção de ataques mais 

sofisticados. 

 

2.3  Métricas para o Teste de Invasão 

  

 Esta seção apresentará as métricas utilizadas para a realização do teste de 

invasão. 

 

2.3.1  Varredura em Busca de Vulnerabilidades 
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 Considerada como uma etapa de um teste de invasão, uma varredura em busca 

de vulnerabilidades consiste na realização de uma pesquisa em um determinado alvo 

para realizar testes para verificar se existem brechas de segurança nos sistemas 

computacionais analisados.   

 

2.3.2  Engenharia Social 

 

 Denomina-se engenharia social as práticas utilizadas para obter acesso a 

informações importantes ou sigilosas em organizações ou sistemas por meio da 

exploração da fragilidade e confiança dos recursos humanos. Para realizar essas 

práticas, o indivíduo mal intencionado utiliza técnicas, como se passar por outra 

pessoa ou empresa, e consegue explorar pontos sensíveis dos recursos humanos da 

organização que ainda não foram treinados contra estes tipos de ataques. 

 O autor Filho considera um aspecto relevante para o sucesso das práticas de 

engenharia social: a inconsciência dos indivíduos sobre o valor da informação que 

eles têm sob poder, portanto, não tem preocupação em protegê-la (FILHO, 2004). 

 A maioria das técnicas que são utilizadas em ataques de engenharia social, têm 

o objetivo de coletar informações privilegiadas e podem ser executadas em qualquer 

meio de comunicação. Duas dessas técnicas são: os Vírus que se espalham por e-mail, 

e o Phishing.  

 

2.3.2.1 Vírus disseminados por e-mail 

 

 Essa técnica consiste na disseminação de vírus por e-mail. A ideia do atacante 

é despertar a curiosidade de usuário sob a forma de um e-mail, fazendo com que ele 

realize o download do anexo e instale o vírus em seu dispositivo.  

 

2.3.2.2 Phishing 
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 O termo Phishing, do inglês fishing que quer dizer pesca, foi assim denominado 

pelo fato dos atacantes jogarem “iscas” e tentarem “pescar” informações de usuários 

desavisados. É um dos tipos de ataques de engenharia social mais comuns de ser 

utilizado. Existem dois tipos de Phishing, são eles: Blind Phishing e Spear-Phishing. 

 No tipo Blind Phishing, geralmente, os atacantes estão interessados nas 

informações bancárias da vítima e disparam diversos e-mails em massa. Como 

exemplo, a página de um banco pode ser clonada e hospedada em algum endereço da 

internet muito parecido com o verdadeiro. Assim, o atacante envia um e-mail 

utilizando um layout parecido com o do banco, avisando ao cliente que a conta dele 

está prestes a ser bloqueada e que para desbloqueá-la, o cliente deve entrar no 

endereço falso especificado no corpo do e-mail, e inserir os seus dados. Dessa forma, 

o atacante consegue capturar os dados bancários dos clientes. 

 O tipo Spear-Phishing, como sugerido pela tradução “pesca com arpão”, é mais 

direcionado a alvos específicos e previamente estudados. Segundo Karasinski, é um 

ataque mais rebuscado do que o normal, pelo fato de ter um alvo específico 

(KARASINSKI, 2011).  

 

2.4 As Normas ISO/IEC 27001 e 27002 

 

 Esta seção apresenta os conceitos das normas ISO/IEC 27001 e 27002, 

utilizadas como base para recomendar boas práticas de segurança da informação. 

 Cada série da ISO 27000 foi construída com um determinado foco, a 27001, 

tem por objetivo a implantação dos alicerces de segurança da informação em uma 

determinada organização. A 27002, implementa controles para manter a segurança 

da informação de uma organização.   

 A norma ISO/IEC 27001 é um guia para a gestão em segurança da informação, 

ou seja, ela define como administrar um Sistema de Gestão de Segurança da 

Informação (SGSI). Segundo Kosutic, esse sistema de gestão significa que a 

segurança da informação deve ser planejada, implementada, monitorada, analisada e 

aperfeiçoada (KOSUTIC, 2010).   
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 A ISO/IEC 27002 apresenta o código de prática para a gestão da segurança da 

informação. Esta norma estabelece diretrizes e princípios gerais para que uma 

organização tenha uma gestão em segurança da informação de qualidade, também 

serve como um guia prático para desenvolver os procedimentos de segurança da 

informação da organização. 

 As duas normas são aplicadas em conjunto, visto que, sem os controles 

detalhados da ISO/IEC 27002, os controles propostos no anexo A da ISO/IEC 27001 

não poderiam ser implementados. Sem a estrutura do SGSI, fornecida pela norma 

27001, as recomendações da norma 27002 não teriam um impacto real na 

organização, visto que a alta administração não aprovaria a implementação de 

determinados controles, sem estarem baseados em alguma estrutura para a gestão da 

segurança da informação (KOSUTIC, 2010).   
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3.  Infraestrutura 

Técnica, 

Ferramentas e 

Arquitetura. 

 Neste capítulo, a infraestrutura do teste será especificada. Para cada etapa, 

serão demonstradas as ferramentas que foram utilizadas para a realização dos testes 

e chegar aos resultados finais. Também será explicitada a arquitetura das tarefas de 

cada etapa do trabalho. 

 

3.1 A Infraestrutura em Detalhes  

 

 Esta seção apresentará o a infraestrutura do teste de invasão no ambiente 

Uniriotec. Será apresentado um diagrama que demonstra a disposição do servidor de 

testes na rede. 

 Para a realização dos testes, foi utilizado o sistema operacional Kali. Esta 

distribuição Linux foi escolhida porque é uma versão que possui diversas ferramentas 

para testes de invasão, é a mais atualizada e por isso, possui bastante quantidade de 

conteúdo virtual disponível. Foi criada uma máquina virtual, com cinco gigabytes de 

memória RAM e quarenta gigabytes de disco, num servidor VMware ESXi, 

pertencente ao projeto de monitoria da disciplina Redes 1.  

 A Figura 4 apresenta a topologia de rede que foi construída para a realização 

das etapas do teste de invasão. Os demais elementos de rede não foram representados 

para evitar a exposição completa da rede interna da Instituição. 
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Figura 4: Topologia 

 

3.2 Ferramentas 

 

 Esta seção realiza uma breve descrição de cada ferramenta utilizada para a 

execução das tarefas propostas neste trabalho.  

 

3.2.1 Varreduras de vulnerabilidades Web 

 

 Para a busca de vulnerabilidades nas aplicações web, pertencentes ao ambiente 

Uniriotec, serão utilizadas as seguintes ferramentas: Whatweb e Vega. 

 A Whatweb é uma ferramenta de código aberto que é utilizada para obter 

informações sobre as tecnologias web que estão presentes no website analisado. Ela 

é capaz de reconhecer plataformas de blog, bibliotecas de JavaScript, servidores web 

e erros de SQL. Ela tem uma importante função de identificar o que existe por traz 

do website “escaneado”, logo, um atacante pode utilizar estes dados como forma de 
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exploração de vulnerabilidade. A Figura 5 mostra as informações que podem ser 

obtidas através do escaneamento da página.  

 

Figura 5: WhatWeb 

 

 A ferramenta de código aberto Vega tem o propósito de “escanear” e testar a 

segurança das aplicações web. Assim, consegue encontrar e validar vulnerabilidades 

como SQL Injection, XSS e informações sensíveis exibidas. Após a descoberta das 

falhas de segurança, a ferramenta indica o que deve ser feito para que estas sejam 

corrigidas. Com isso, é uma ferramenta indispensável na busca por vulnerabilidades 

nas aplicações web. A Figura 6 mostra a console da ferramenta.  
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Figura 6: Vega 

  

3.2.2 Varreduras de vulnerabilidades em servidores 

 

 Para o mapeamento da rede e descoberta de sistemas operacionais, será 

utilizada a ferramenta Nmap. Para a varredura de vulnerabilidades nos servidores, 

será utilizada a ferramenta Nessus.  

 O Nmap é um scanner com múltiplas funções, podendo ser usado para 

descobrir recursos em uma rede de computadores, criando assim um "mapa" da rede. 

É uma ferramenta que pode ser utilizada tanto do ponto de vista do administrador de 
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redes, quanto o de um indivíduo mal intencionado. O Nmap é capaz de descobrir 

remotamente, o sistema operacional, uptime, software utilizado para executar um 

serviço, entre outros detalhes. A Figura 7 mostra a uma varredura realizada pelo 

Nmap.  

 

Figura 7: Nmap 

 

 O Nessus é um scanner de vulnerabilidades para a identificação e 

categorização de vulnerabilidades de sistema operacional, serviços de rede e 

aplicativos. Realiza diversas verificações de segurança remotamente e possui uma 

base de soluções para as falhas de segurança apontadas. A Figura 8 mostra a console 

do Nessus.  
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Figura 8: Nessus 

 

3.3  Arquitetura do Teste de Invasão 

 

 Esta seção apresenta a organização geral das etapas do teste de invasão 

realizado. 

 O escaneamento de vulnerabilidades web foi composto pelos websites que são 

de propriedade da Uniriotec, sendo eles: bsi.uniriotec.br, uniriodb.uniriotec.br, 

uniriodb2.uniriotec.br. A Tabela 1 demonstra a janela em que os escaneamentos 

foram executados.  

 

Páginas Web Janela Localização 

uniriodb2.uniriotec.br 

18/04/2014 - 08:00h até 
09:30h 

Remoto uniriodb.uniriotec.br 

bsi.uniriotec.br 

Tabela 1: Janela vulnerabilidades Web 

  

A varredura em busca de vulnerabilidades foi composta pelos servidores que 

hospedam o Moodle Uniriodb (também hospeda a página web bsi.uniriotec.br) e 
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Moodle Uniriodb2, que terão os ip’s fictícios 127.0.0.1 e 127.0.0.2, respectivamente. 

Os ip’s internos não serão representados visto à não exposição de dados da rede 

interna da Uniriotec. Essas máquinas foram escolhidas por estarem presentes na zona 

desmilitarizada (DMZ), logo, um atacante externo conseguiria enxergá-los e 

provavelmente, tentaria explorar as vulnerabilidades desses servidores. A Tabela 2 

mostra a organização dos testes. 

 

Servidores Janela de Execução Localização 

127.0.0.1 28/05/2014 -20:00h 

até 21:30h 
Acesso Físico 

127.0.0.2 

 

Tabela 2: Organização varredura vulnerabilidades em servidores 

  

No teste de Engenharia Social, foi executado um Phishing, através de um e-

mail, enviado aos funcionários da secretaria objetivando que eles entrassem em um 

determinado link para que sejam alertados dos perigos dos ataques de Engenharia 

Social. Foi enviado um e-mail que tinha como remetente uma empresa inexistente de 

segurança da informação, que estaria prestando um serviço de auditoria à Unirio. 

Nesta mensagem foi comentada a mudança na política de senhas e foram passadas 

algumas recomendações para a construção de uma senha forte, utilizando caracteres 

especiais, letras maiúsculas e minúsculas e números.  

Ao final da mensagem, um link foi disponibilizado para que o usuário acesse, 

caracterizando o Phishing. O link redirecionava o usuário para um formulário da 

Google que informa ao usuário a realização teste de Engenharia Social que foi 

realizado para um Projeto de Graduação. Algumas recomendações de segurança 

foram listadas com o objetivo de treinar aos funcionários a perceberem este tipo de 

ataque. 

  As Figuras 9 e 10 mostram, respectivamente, o modelo utilizado para o envio 

das mensagens e a mensagem exibida para os usuários que acessaram o link.  
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Figura 9: Modelo do e-mail 
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Figura 10: Mensagem exibida ao usuário que acessou o link 
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4. Análise dos 

Resultados e 

Recomendações 

Este capítulo analisa os resultados obtidos através das tarefas propostas que 

compõe o teste de invasão realizado no ambiente Uniriotec. Também são 

apresentadas tanto as recomendações baseadas no resultado do teste de invasão, 

quanto as recomendações baseadas na ISO/IEC 27002. 

 

4.1 Vulnerabilidades Web 

 

 Esta seção apresentará a análise dos resultados obtidos pelas varreduras em 

busca de vulnerabilidades nas aplicações Web do ambiente Uniriotec.  

 

4.1.1 Descoberta de Informações 

 

 Através da ferramenta WhatWeb, algumas informações a respeito das 

aplicações web foram descobertas. Em um ataque real, este artefato seria utilizado 

para descobrir, por exemplo, a versão do servidor, o sistema operacional que roda a 

aplicação, a versão do OpenSSL utilizado (tendo em vista a vulnerabilidade 

HeartBleed, descoberta em Abril de 2014). De posse dessas informações, o indivíduo 

mal intencionado poderia explorar as vulnerabilidades específicas a estes serviços e 

ser mais eficiente em seu ataque. A Figura 11 mostra os resultados obtidos para os 

três sites analisados durante este trabalho. 
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Figura 11: Descoberta de Informações 

 

4.1.2 Página do Moodle Uniriodb 

  

 Este serviço, ainda disponível para os alunos na Internet, com o endereço 

uniriodb.uniriotec.br, apresentou oito vulnerabilidades consideradas altas, dezessete 

médias e vinte e três baixas, conforme a Figura 12 abaixo. 
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Figura 12: Índice de vulnerabilidades encontradas em uniriodb.uniriotec.br 

 

4.1.2.1 Vulnerabilidades Altas 

 

 As vulnerabilidades encontradas dizem respeito a não criptografia das senhas 

para autenticação na ferramenta e a seis possibilidades SQL Injection encontradas. A 

Figura 13 exibe em quais diretórios do site foram encontradas as vulnerabilidades. 
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Figura 13: Índice de Vulnerabilidades Altas 

  

 A ferramenta verificou a inexistência de uma conexão criptografada no 

momento em que o usuário se autentica na aplicação. Dessa forma, um atacante que 

estiver interceptando os pacotes dessa conexão, pode coletar a senha de acesso sem 

maiores dificuldades. A Figura 14 exibe as informações geradas pela ferramenta.  
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Figura 14: Vulnerabilidade senha em conexão sem criptografia 

 

 Também foi detectada a possibilidade de utilização de um ataque baseado em 

SQL Injection, na seção do calendário da aplicação onde uma mensagem é exibida 

alegando a falta do parâmetro FROM, conforme exibido na Figura 15. 

 

Figura 15: Possibilidade de SQL Injection 

 

 A Figura 16 apresenta as informações da vulnerabilidade originadas pela 

ferramenta. 
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Figura 16: Informações SQL Injection 

 

4.1.2.2 Vulnerabilidades Médias 

 

 Foram encontradas três tipos de vulnerabilidades altas, a primeira tem a ver 

com o método HTTP TRACE habilitado no servidor Apache. A segunda significa 

que a ferramenta encontrou possíveis endereços locais do servidor que hospeda a 

aplicação web, já a terceira tem a ver com a exposição de assinaturas que 

correspondem ao código fonte da aplicação, conforme apresentado na Figura 17. 
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Figura 17: Índice vulnerabilidades médias em uniriodb.uniriotec.br 

 

O método HTTP TRACE faz com que a requisição HTTP seja ecoada na resposta 

para que o cliente consiga saber o que os servidores intermediários estão alterando 

em seu pedido. Mesmo que o cliente utilize a flag HttpOnly em suas requisições, 

permitindo que o cookie só trafegue em requisições HTTP (visando a prevenção de 

ataques do tipo Cross-Site-Scripting), o indivíduo mal intencionado pode realizar o 

ataque Cross-Site-Tracing. Esta variante do XSS consegue entre outras explorações, 

obter o conteúdo de um cookie com a flag, se o método TRACE estiver habilitado, 

visto que é possível descobrir o que foi enviado na requisição, inclusive os cookies. 

A Figura 18 demonstra as informações da vulnerabilidade emitidas pela ferramenta. 
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Figura 18: Informações da Vulnerabilidade HTTP TRACE 

 

A vulnerabilidade Local File System Paths Found, descreve a possível exposição 

de diretórios do servidor de arquivos que hospeda a aplicação, essa informação é 

considerada sensível, visto que aumentará as chances de sucesso do atacante, pois 

estará de posse de mais informações sobre o alvo. As Figuras 19 e 20 demonstram os 

possíveis diretórios encontrados e as informações da vulnerabilidade divulgadas pela 

ferramenta, respectivamente. 
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Figura 19: Diretórios locais encontrados 

 

Figura 20: Informações da Vulnerabilidade Local File System Path 
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 A última vulnerabilidade média encontrada consiste na exibição de assinaturas 

que possivelmente indicam a linguagem utilizada para a confecção do código fonte 

da página. Tal informação também é considerada sensível, visto que aumenta ainda 

mais o leque de informações coletadas pelo atacante, aumentando a sua possibilidade 

de sucesso. As Figuras 21 e 22 exibem, respectivamente, os locais onde essas 

possíveis assinaturas da linguagem PHP foram encontradas e as informações da 

vulnerabilidade emitidas pela ferramenta, incluindo o trecho do código que contém a 

assinatura PHP.  

 

 

Figura 21: Locais das assinaturas encontradas 
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Figura 22: Informações sobre a Vulnerabilidade Source Code Disclosure 

 

4.1.2.3 Vulnerabilidades Baixas 

 

 Foram encontradas dois tipos de vulnerabilidades baixa, a primeira se refere à 

exibição do diretório no código HTML da página e a segunda refere-se à utilização 

do recurso de auto completar palavras no campo de senhas. O índice das 

vulnerabilidades é apresentado na Figura 23. 
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Figura 23: Índice de Vulnerabilidades Baixas 

 

 A exposição do índice de cada diretório nos códigos fonte da aplicação aumenta 

o grau de conhecimento do atacante sobre o sistema alvo, conforme relatado 

anteriormente.  A Figura 21 apresenta o trecho do código HTML que contém o 

endereço do diretório pai do módulo.  

 

Figura 24: Código HTML exibindo o índex do diretório 

 

 O recurso de auto completar habilitado é considerado como uma ameaça de 

segurança, pois se um indivíduo mal intencionado tem acesso ao computador da 

vítima, pode descobrir a senha do usuário mais facilmente. As informações sobre a 

vulnerabilidade baixa estão contidas na Figura 24. 
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Figura 25: Informações sobre a Vulnerabilidade Form Password Field 

Autocomplete Enabled 

 

4.1.3 Página do Moodle Uniriodb2 

 

 Esta seção apresenta a análise das vulnerabilidades encontradas na aplicação 

web Uniriodb2, endereçada em uniriodb2.uniriotec.br. Todas as vulnerabilidades 

encontradas estão indicadas na Figura 26. 
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Figura 26: Índice de Vulnerabilidades Uniriodb2 

 

4.1.3.1 Vulnerabilidade Alta 

 

 A ferramenta encontrou apenas uma vulnerabilidade alta. Mesmo atualizando 

a versão da aplicação, as configurações sobre a criptografia durante a autenticação do 

usuário continuaram as mesmas, conforme exibido na Figura 27. A senha continua a 

ser transferida em “claro” e qualquer indivíduo que esteja capturando pacotes durante 

essa conexão, vai conseguir coletar a senha, conforme demonstrado na Figura 28. 
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Figura 27: Tela de login da aplicação Moodle Uniriodb2 

 

 

Figura 28: Captura do Username e Senha 

 

A Figura 14, citada anteriormente, demonstra as mesmas informações que foram 

geradas pela ferramenta para a vulnerabilidade acima citada. 

 

4.1.3.2 Vulnerabilidades Médias 

 

 As mesmas três vulnerabilidades médias encontradas na varredura da aplicação 

Uniriodb, foram encontradas em Uniriodb2. A utilização do método HTTP TRACE, 
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exibição de diretórios do servidor de arquivos e exposição de assinaturas da 

linguagem de programação utilizada para criar a página. A Figura 29 exibe as 

vulnerabilidades médias encontradas. 

 

Figura 29: Índice Vulnerabilidades Médias Uniriodb2 
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Algumas diferenças podem ser notadas em relação à aplicação Uniriodb, a 

começar pela versão do Apache, que está mais atualizada, e da distribuição Sistema 

Operacional (SO) da aplicação. Também foram identificados endereços diferentes de 

diretórios, fato que pode ter haver com a mudança de distribuição do SO. 

  

4.1.3.3 Vulnerabilidades Baixas 

 

 A ferramenta indicou as mesmas duas vulnerabilidades baixas da aplicação 

Uniriodb, explicitadas anteriormente, conforme demonstrado pela Figura 30. 

 

Figura 30: Vulnerabilidades baixas Uniriodb2 

  

4.1.4 Página Web do BSI  

 

 Esta seção apresenta os pontos vulneráveis da página web do curso 

Bacharelado em Sistemas de Informação da Unirio, encontrada pelo endereço: 

bsi.uniriotec.br. A ferramenta encontrou uma possível execução de XSS, o método 

HTTP TRACE habilitado e a listagem de índice de diretório, conforme a Figura 31 

demonstra abaixo. 
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Figura 31: Índice de vulnerabilidades da página do Bsi 

 

4.1.4.1 Vulnerabilidade Alta 

 

 A possível presença de um ataque Cross-Site-Scripting foi detectada pela 

ferramenta visto o código JavaScript que insere a barra de exibição do Governo 

Federal em cada diretório da página, apresentada na Figura 32. A existência de um 

código JavaScript na página de outro domínio, pode caracterizar um ataque de XSS, 

no entanto, esse caso pode ser considerado um falso positivo, visto que o código é 

proveniente de um domínio confiável.   

 

Figura 32: Barra de exibição do Governo Federal 

 

Como a barra de exibição está presente em todos os diretórios da página, a 

ferramenta marcou todos como possíveis focos de XSS, uma parte desses endereços 
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é exibida na Figura 33. A Figura 34 mostra as informações geradas pela ferramenta à 

respeito da vulnerabilidade, é válido notar o endereço de onde o código se encontra. 

 

 

 

Figura 33: Focos de possíveis XSS 
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Figura 34: Informações sobre a vulnerabilidade XSS 

 

4.1.4.2 Vulnerabilidades Média e Baixa 

 

Foram encontradas as mesmas vulnerabilidades média e baixa da aplicação 

Uniriodb, fato justificável visto que as duas aplicações web são hospedadas no mesmo 

servidor. A Figura 35 exibe as vulnerabilidades. 

 

Figura 35: Índice de vulnerabilidades média e baixa da página do Bsi 

 

4.2 Vulnerabilidades em Servidores 

 

 Esta seção descreve a análise das vulnerabilidades descobertas nos servidores 

alvos deste teste. 

 Para um atacante, conforme dito em diversas vezes anteriormente, quanto mais 

informações reunidas sobre os sistemas alvos melhor. Sendo assim, antes de executar 
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as varreduras em busca de falhas de segurança, foi realizada a descoberta, através da 

ferramenta Nmap, dos sistemas operacionais dos servidores em questão, conforme as 

Figuras 36 e 37.  

Esse escaneamento foi realizado a partir de uma máquina virtual com o 

sistema operacional Ubuntu, instalada numa máquina física do laboratório três. A 

instalação da ferramenta só foi possível de ser realizada pela elevação de privilégio 

do usuário labccet para o usuário root, conforme a Figura 38. 

 

Figura 36: Nmap para a aplicação Moodle Uniriodb 
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Figura 37: Nmap para a aplicação Moodle Uniriodb2 
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Figura 38: Elevação de privilégio 

 

 Com o conhecimento dos sistemas operacionais dos servidores analisados, foi 

possível refinar a busca por vulnerabilidades com a utilização de plugins específicos 

para sistemas Unix FreeBSD e OpenSuse, diminuindo assim, a sobrecarga no 

servidor bem como os resultados falsos positivos.  

 A ferramenta diagnosticou diversos pontos vulneráveis nos dois servidores 

analisados, mas cabe salientar, se a busca por vulnerabilidades fosse autenticada - a 

ferramenta iria se autenticar com uma conta de acesso privilegiado ao sistema – este 

número poderia ser muito maior, visto que seriam analisadas outras partes do sistema 

operacional.   

 A Tabela 3, especificada abaixo, apresenta as vulnerabilidades para cada 

servidor encontradas ordenadas pela sua classificação. 
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Tabela 3: Vulnerabilidades dos servidores 

   

 

4.3 Engenharia Social 

 

 Esta seção apresenta os resultados obtidos através da utilização da técnica de 

Phishing no teste de engenharia social. 

 A mensagem caracterizada como Phishing, foi enviada para o e-mail de cada 

funcionário que supostamente realiza tarefas envolvidas com a administração e 

manutenção da situação acadêmica dos alunos do Centro de Ciências Exatas e 

Tecnologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.  

Vulnerabilidade Classificação Servidor(es) Constatação Correção

Unsupported Unix Operating System Crítica 127.0.0.1
O servidor está rodando um 

sistema operacional obsoleto. 

Atualizar o FreeBSD para alguma 

dessas versões 10.0 / 9.2 / 9.1 / 8.4.

OpenSSL Heartbeat Information 

Disclosure (Heartbleed)
Alta 127.0.0.2

O servidor é afetado com a 

vulnerabilidade Heartbleed.  

Atualizar a versão do OpenSSL para 

1.0.1g ou mais atual.  

Alternativamente, recompilar o o 

OpenSSL com a flag  '-

DOPENSSL_NO_HEARTBEATS' 

para desabilitar a funcionalidade que 

gera a vulnerabilidade.

SSL Certificate Cannot Be Trusted Média 127.0.0.2
O certificado SSL não é 

confiável.

Comprar ou gerar um certificado 

próprio para este serviço.

SSL Medium Strength Cipher Suites 

Supported
Média 127.0.0.2

O serviço suporta algoritmos de 

criptografia de média 

complexidade. 

Reconfigurar o serviço para utilizar 

criptografia de alta complexidade.

SSL Self-Signed Certificate Média 127.0.0.2
O certificado do serviço não é 

reconhecido. 

Comprar ou gerar um certificado 

próprio para este serviço.

HTTP TRACE / TRACK Methods 

Allowed
Média

127.0.0.1 / 

127.0.0.2

O métodos Http Trace/ Track 

estão habilitados.
Desabilitar os métodos. 

Apache HTTP Server httpOnly Cookie 

Information Disclosure
Média 127.0.0.1

O servidor expõe informações 

que podem comprometer o 

HttpOly Cookie.

Atualizar a versão do Apache para 

2.0.65 / 2.2.22 ou superior.

LDAP NULL BASE Search Access Média 127.0.0.1

O serviço permite requisições 

LDAP utilizando bases nulas ou 

vazias.

Desabilitar queries baseadas em 

valores nulos ou vazios.

SSH Server CBC Mode Ciphers 

Enabled
Baixa

127.0.0.1 / 

127.0.0.2

O serviço SSH do servidor está 

configurado com o Cipher Block 

Chaining. 

Desabilitar o CBC e habilitar o CTR 

ou GSM módulos de criptografia. 

Referências: 

http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi

?query=ssh_config&sektion=5, 

http://en.opensuse.org/SDB:Configu

re_openSSH

SSH Weak MAC Algorithms Enabled Baixa
127.0.0.1 / 

127.0.0.2

O serviço SSH está configurado 

para aceitar  os algoritmos: MD5 

e 96-bit MAC. 

Desabilitar os algoritmos. 

Referências: 

http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?

query=ssh_config&sektion=5 , 

http://en.opensuse.org/SDB:Configu

re_openSSH

 FTP Supports Clear Text 

Authentication
Baixa 127.0.0.1

As credenciais de autenticação 

podem ser interceptadas. 

Utilizar o SFTP (Módulo do SSH) 

ou FTPS (FTP sobre SSL/TLS).
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 Após o envio das mensagens, a ferramenta alertou que uma mensagem não foi 

entregue devido à inexistência de um endereço de e-mail de um determinado 

funcionário. Sendo assim, a mensagem foi enviada novamente para este funcionário, 

considerando o endereço de e-mail correto.    

Foi considerado um tempo de espera de quarenta e oito horas para a análise 

dos resultados. Com o fim do período de espera, foi constatado que nenhum 

funcionário acessou o link enviado no e-mail de Phishing, conforme demonstrado nas 

Figuras 39 e 40 abaixo. 

 

Figura 39: Status do Phishing 

 

Figura 40: E-mail de Phishing não lido 

  

 Os resultados obtidos nessa etapa do trabalho foram considerados satisfatórios, 

pois os funcionários que abriram a mensagem se atentaram que esta não era 

verdadeira e não acessaram o link disponibilizado.  
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4.4 Recomendações  

 

 Esta seção apresenta as recomendações para a as correções das 

vulnerabilidades encontradas e baseadas nos controles definidos pelas normas 

ISO/IEC 27001 e 27002, e recomendações gerais de segurança para o ambiente. 

 

4.4.1 Vulnerabilidades Encontradas  

 

 As vulnerabilidades encontradas nas aplicações web devem ser corrigidas na 

ordem de acordo com o seu nível de criticidade. Com isso, as vulnerabilidades altas 

devem ser corrigidas primeiramente, em seguida as médias e logo após, as baixas.  

Como a aplicação Moodle Uniriodb não está sendo mais utilizada pelos 

professores e alunos do Centro de Ciências Exatas e tecnologia, é sugerido que a 

aplicação seja retirada do ar, a fim de eliminar as vulnerabilidades de SQL Injection 

e autenticação em sem conexão criptografada. Para a aplicação Moodle Uniriodb2, 

um estudo para utilização do protocolo HTTPS para a autenticação dos usuários pode 

ser realizado para eliminar a vulnerabilidade de autenticação mencionada acima. 

Conforme explicado anteriormente o item encontrado como possibilidade de ataque 

de Cross-Site-Scripting na página web do Bsi foi considerado um falso positivo e 

portanto, não há nenhuma manutenção a ser realizada. 

Para a vulnerabilidade média do método HTTP TRACE habilitado, 

encontrada em todas as aplicações, sugere-se que este método seja desabilitado nos 

servidores, afim de eliminar a vulnerabilidade. A outra vulnerabilidade média 

encontrada, que diz respeito à exibição de diretórios locais do sistema de arquivos da 

aplicação, como a plataforma Moodle é de código aberto, sugere-se um novo ciclo de 

desenvolvimento para a correção da falha.  

Para a correção da vulnerabilidade de exibição de índice de diretório no 

código da página, também é sugerida uma revisão no desenvolvimento da mesma. A 



 

60 

 

opção de auto completar no campo de senhas deve ser desabilitada na aplicação 

Uniriodb2, para que esse ponto seja corrigido. 

As vulnerabilidades encontradas nos servidores devem ser tratadas em ordem 

sua ordem de criticidade, a resolução dos pontos críticos e altos deve ser realizada o 

mais breve possível, visto o alto grau de exposição que estas falhas de segurança 

representam. Para as vulnerabilidades médias referentes à certificados SSL, sugere-

se uma análise mais detalhada sobre a utilização de certificados digitais. Deve ser 

verificada se realmente há utilização de consultas LDAP no servidor 127.0.0.1, caso 

não haja, o ponto deverá ser desconsiderado. As demais vulnerabilidades médias 

deverão ser corrigidas de acordo com o indicado pela ferramenta. 

Os pontos baixos encontrados relacionados ao protocolo SSH, podem ser 

corrigidos facilmente nos arquivos de configuração de cada servidor. Para a 

vulnerabilidade de transferência via FTP, deve ser avaliada se este servidor recebe ou 

envia arquivos utilizando este protocolo. 

 

4.4.2 Baseadas nos controles da ISO/IEC 27001 e 27002  

 

De acordo com a norma ISO/IEC 27001 no ponto Auditorias internas do SGSI 

(6), a realização de uma auditoria em segurança da informação contribui 

positivamente para a gestão de segurança de um ambiente e deve ser realizada 

periodicamente. O programa de cada auditoria deve ser planejado, considerando o 

estado e importância dos processos e sistemas a serem auditados. Tendo em vista a 

utilização das recomendações desta norma, sugere-se que este tipo de trabalho seja 

realizado anualmente. 

O ambiente de tecnologia da Uniriotec apresenta um grau interessante de práticas 

de segurança da informação e foram ser notados o cumprimento de alguns controles 

pertencentes a ISO/IEC 27002. Foi notado o ponto de Controles de entrada física 

(9.1.2), visto a restrição para acesso às salas de pesquisa e de servidores somente a 

pessoas autorizadas. A utilização de uma ferramenta de Antivírus nas máquinas dos 

laboratórios contempla a Proteção contra códigos maliciosos (10.4.1). Foi verificada 
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a Segregação de redes (11.4.5), onde há a separação das redes dos laboratórios, zona 

desmilitarizada (DMZ), das máquinas de pesquisa. O Isolamento de sistemas 

sensíveis (11.6.2) também foi notado visto que os sistemas expostos para a internet 

estão localizados apartados da rede interna.  

No entanto, também foram verificadas algumas brechas de segurança que podem 

ser resolvidas ao implementar algumas recomendações desta norma.  

O primeiro controle a ser analisado é a Política de segurança da informação (5). 

O departamento de Ciências Exatas e Tecnologia não possui uma política de 

segurança definida, e esse fato pode ser prejudicial à Instituição visto à grande gama 

de ameaças, sejam virtuais ou físicas, existentes. Convém a criação de um 

documento, baseado nas diretrizes especificadas pela norma ISO/IEC 27002, que 

declare o comprometimento da direção e estabeleça o enfoque da organização para 

gerenciar a segurança da informação.   

O segundo controle é o de Segurança de Equipamentos (9.2), que tem como 

objetivo de impedir perdas, danos, furto ou roubo e interrupção das atividades da 

organização.  Existe um rack no laboratório três, conforme a Figura 41, que tem 

diversos equipamentos de rede, este fica aberto e com a sua fonte de energia ligada a 

um estabilizador que pode ser desligado por qualquer pessoa que esteja no local, ou 

seja, fica totalmente exposto às características acima citadas. Dessa forma, se faz 

necessário um estudo para o isolamento dos equipamentos para que fiquem seguros. 
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Figura 41: Exposição dos Equipamentos 

 

O terceiro controle que não é cumprido em parte, é o Gerenciamento da 

segurança em redes (10.6), que tem por objetivo garantir a proteção das informações 

e a proteção da infraestrutura. Não existem ferramentas implementadas para garantir 

a proteção das informações e da infraestrutura, excetuando-se o firewall. Existem 

diversas ferramentas de código aberto disponíveis para contribuir com o 

cumprimento do item acima citado. Por exemplo, para monitorar, alertar e bloquear 

comportamentos maliciosos na rede existe a ferramenta Snort, que funciona como 

um “farejador” em busca dessas anomalias. Outro controle que poderia ser feito seria 

a implantação de um filtro de conteúdo para o acesso à internet, isso impediria o 

acesso à sites com conteúdos maliciosos ou impróprios para a Instituição.   

A quarta recomendação que não seguida é a Gestão de vulnerabilidades técnicas 

(12.6). Como a Instituição não possui uma política de segurança da informação, não 

existe um procedimento para realizar a gestão das vulnerabilidades dos sistemas do 

ambiente Uniriotec. O ideal é realizar uma varredura em busca de vulnerabilidades 
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trimestralmente em sistemas já em produção, e antes dos sistemas em homologação 

entrarem em produção. 

O quinto controle não cumprido, é a Gestão de incidentes em segurança da 

informação (13). A não utilização desse ponto também deve-se ao fato da inexistência 

de uma política de segurança da informação que especifique o que se deve fazer antes, 

durante e depois de um incidente. 

Apesar do resultado positivo no teste de engenharia social, sugere-se, em 

comprimento ao controle de Conscientização, educação e treinamento em segurança 

da informação (8.2.2), a confecção de uma cartilha contendo as principais orientações 

relacionadas à segurança da informação, como por exemplo, como se evitar um 

ataque de engenharia social. 

 

4.4.3 Gerais  

 

A elevação de privilégio do usuário labccet para o usuário root com a mesma 

senha utilizada para o login no sistema Ubuntu das máquinas virtuais, representa uma 

possibilidade para instalação de ferramentas de exploração de vulnerabilidades, 

mapeamento de redes e servidores no ambiente. Esse risco pode ser mitigado, caso a 

senha seja trocada por uma credencial mais forte.  

Sugere-se como leitura pela equipe de Tecnologia da Informação do 

departamento, as instruções normativas de Segurança da Informação publicadas pelo 

Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República (Mais informações em: 

http://dsic.planalto.gov.br/legislacaodsic/23-dsic/legislacao/52-instrucoes-

normativas), visto que contém instruções relevantes sobre a Segurança da Informação 

em órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

 

 

 

http://dsic.planalto.gov.br/legislacaodsic/23-dsic/legislacao/52-instrucoes-normativas
http://dsic.planalto.gov.br/legislacaodsic/23-dsic/legislacao/52-instrucoes-normativas
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5. Conclusão 

O teste de invasão, utilizado como métrica na auditoria de segurança da 

informação, realizado no ambiente Uniriotec foi composto por duas vertentes: a busca 

por vulnerabilidades em servidores e aplicações web e a realização de um ataque de 

engenharia social. Os resultados coletados de ambas vertentes serviram como base 

para a construção de uma percepção do nível de segurança da informação atual do 

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. 

As correções para as vulnerabilidades encontradas devem ser realizadas o 

quanto antes para que o ambiente computacional Uniriotec fique com um nível de 

segurança satisfatório em suas aplicações e sistemas.  

O teste de engenharia social teve um resultado considerado positivo, visto que 

nenhum dos colaboradores que abriram o e-mail falso clicou no endereço malicioso 

que o redirecionava para outra página. Esse fato é de grande importância, pois mesmo 

sem receberem nenhum tipo de treinamento contra este tipo de ataque, os 

colaboradores tiveram a sensibilidade de examinar o conteúdo do e-mail para 

verificar a sua autenticidade.  

Tendo em vista os resultados obtidos através do Teste de Invasão, o ambiente 

computacional Uniriotec, incluindo os funcionários que ali desempenham suas 

tarefas, pode ser considerado com um nível intermediário de segurança, desde que as 

vulnerabilidades técnicas encontradas sejam corrigidas e as recomendações 

embasadas nas normas ISO/IEC 27001 e 27002 sejam seguidas.  

De um modo geral, o trabalho atingiu os objetivos esperados, apresentando 

um panorama atual da segurança da informação no ambiente Uniriotec. Também é 

interessante ressaltar que este estudo possui certas limitações, visto que o escopo dos 

servidores e aplicações testados teve que ser reduzido, já que os testes tiveram que 

ser executados num curto intervalo de tempo.  

Sugestões para trabalhos futuros envolvendo este estudo incluem a realização 

de outro teste de invasão, utilizando diferentes métodos para que sejam gerados 
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outros tipos de resultados. Também pode ser sugerido um estudo para a construção e 

implementação de política de segurança da informação do Centro de Ciências Exatas 

e Tecnologia. 
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